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KRISTIÁN PRVNÍM JIHLAVÁČKEM. Prvním dítětem narozeným v Jihlavě v 
roce 2011 je Kristián Dreveňák. Na svět přišel v neděli druhého ledna jedenáct 
minut po desáté hodině, po porodu vážil 2,8 kg a měřil 48 centimetrů. S blaho-
přáním za město přišel primátor Jaroslav Vymazal a radní a předsedkyně Komi-
se RM pro občanské záležitosti Renata Fehérová. První jihlavské miminko roku 
2011 dostalo pamětní list a fi nanční dar. Návštěva z radnice zašla poblahopřát 
a předat drobné dárky také do dalších pokojů, v den návštěvy zde bylo dvanáct 
maminek s dětmi. Zástupce města a médií provedl primář dětského oddělení Mi-
lan Svojsík a primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Roztočil. V roce 
2010 se v Nemocnici Jihlava uskutečnilo 1.144 porodů, v roce 2009 1.195 poro-
dů a v roce 2008 celkem 1.250 porodů.

PŘÍSPĚVEK VEDENÍ MĚSTA. Netradiční návštěvu přijalo vedení města během 
své pravidelné pondělní porady. Do zasedací místnosti dorazili tři králové s do-
provodem a s pokladničkou Tříkrálové sbírky 2011, která proběhla v režii Ob-
lastní charity Jihlava. Všichni členové vedení města a tajemník magistrátu přispěli 
do sbírky několika bankovkami. Koledníci pokračovali v kancelářích radnice, do 
sbírky tak přispěli také pracovníci Magistrátu města Jihlavy.

Prostředky sbírky hodlá Oblastní charita Jihlava využít na rozvoj svých služeb, 
konkrétně na podporu péče o seniory a nákup zdravotních pomůcek v zařízeních 
Charitní pečovatelské služby. Výtěžek loňské sbírky činil téměř 950 tisíc korun a 
byl rozdělen na jednotlivé projekty místní charity, zejména na projekt Centra soci-
álních služeb Mahenova a na zařízení Domovinka Dačice (péče o seniory, matky 
s dětmi a zdravotně postižené občany).

JIHLAVA NA REGIONTOUR. Jihlava se letos účastnila veletrhu cestovního ruchu 
REGIONTOUR v Brně v rámci společné expozice kraje Vysočina.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Město opět připravilo velký novoroční ohňostroj 
pro své obyvatele a další návštěvníky. První den nového roku v podvečerních hodi-
nách přilákal na ohňovou show zájemce z celého města.

ATRAKTIVNÍ PLASTIKY A ŠPERKY U MAHLERA. Výstava stříbrných šperků 
Tomáše Procházky – autora insignií VŠ polytechnické Jihlava  - začala v Domě 
Gustava Mahlera. Zároveň zde své působivé fi gurální kovové plastiky vystavuje 
autor David Szalay. Výstava navozující atmosféru technicistních motivů či sci-fi  
potrvá do  26. února. 


